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Aan leden, ereleden en geestelijk adviseur. Hierbij vraag ik uw aandacht voor 
het volgende:  
 
*Waarschuwing; als er mensen aan de deur komen om u het Coronavaccin te zetten is 
dat een oplichter, de GGD en huisartsen komen er niet voor aan huis, niet binnen 
laten, wees voorzichtig.  
 
*Het bestuur volgt nauwlettend de aanwijzingen van het RIVM, wanneer het RIVM dit 
aangeeft, zullen de activiteiten weer doorgang vinden. Indien u zich eenzaam voelt, voor 
een gesprek of om een andere reden, u mag altijd onze Pastoor 045-
5241208/0625393435, Vrijwillige Ouder Adviseur 045-5242273 of de voorzitter bellen. 
Bent u in het ziekenhuis opgenomen geweest laat het even aan ons weten, zodat wij u een 
kaartje kunnen sturen. 
 
*De Paasviering kan dit jaar uiteraard ook weer niet doorgaan door Corona, een van 
onze hoogtepunten van het jaar, daarom komen wij u vanaf woensdag 31 maart een beetje 
Pasen aan uw voordeur brengen en op die manier ook even een contact moment. Daarbij zit 
ook een, door Pastoor gewijd palmtakje, dus als u niet in staat bent om met Palmpasen naar 
de kerk te gaan, krijgt u er toch een aan huis gebracht. Mocht u op dat moment niet thuis zijn, 
vindt u een briefje in uw brievenbus met een telefoonnummer dat u kunt bellen voor een 
afleveringsafspraak. 
 
*De tijd van de belastingaangifte begint er weer aan te komen. 
U kunt deze met hulp van de belastinginvullers van de KBO, die daarvoor een cursus van de 
KBO Limburg hebben gevolgd, laten invullen. Dit zijn: 
Mevr. D. Suijkerbuijk, Donatusstraat 5 6361TJ te Nuth Tel. 06-22775912. 
Dhr. F. Janssen, Rooseveldstraat 30, 6333ED te Schimmert Tel. 045-4041446. 
U moet daarvoor zelf initiatief nemen, en een afspraak maken, wacht niet te lang want 
uiterlijk 1 mei moeten de belastingaangiften bij de belastingdienst zijn. Wacht u te lang, dan 
hebben deze mensen misschien te veel werk. 
 
*Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA). 
Deze mensen kunnen u behulpzaam zijn bij de voorbereiding op een keukentafelgesprek met 
de gemeente, op het gebied van financiën, wonen, welzijn en zorg. Afhankelijk van de 
hulpvraag zoeken zij samen met de ouderen naar een passende oplossing en hoe deze 
oplossing gezocht moet worden. Het gaat om de ouderen te ondersteunen, te bemiddelen en 
te adviseren. U bent niet gebonden aan een VOA uit Nuth. U kunt ook van een andere VOA 
gebruik maken. Dit geldt ook voor mensen die geen lid van de KBO zijn. In Nuth: Dhr. Jan 
Janssen 045-524 2273, in Hulsberg: Mevr. Bertie Peeters 045-405 2695, in Schimmert: 
Dhr. Frits Janssen 045-404 1446, Dhr. Henry Okkersen 045-404 1732, Dhr. Frans Soons 
06-23873461 en Dhr. Chrit Leenders 06-81881773. 
 
*U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van KBO-PCOB op; 
 (www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven) 
*Spreuk van de maand: Ik ben geboren zonder het te vragen. Ik zal sterven zonder het 
te willen. Dus laat me tenminste leven zoals ik dat graag wil. 
 
*Met vriendelijke groeten namens het bestuur. Wiel van Goethem, voorzitter KBO 
Schmeddingstraat 7, 6361AZ Nuth Tel. 045-5244386 of 06-58855634 
 
*Het volgende Magazine (met de Nieuwsbrief) kunt u omstreeks 21 april 2021 
verwachten. 


